Szanowni Studenci,
Informujemy o zasadach ubiegania się o przydział miejsca w Domu Studenckim
Dziekanka w roku akademickim 2020/2021 (na podstawie Regulaminu
świadczeń dla studentów i doktorantów UMFC).
 Wniosek o przyznanie miejsca w domach studenckich w Warszawie i













Białymstoku należy pobrać ze strony internetowej UMFC –zakładka
świadczenia dla studentów.
Wniosek należy składać odpowiednio w Dziale Nauczania UMFC lub w
Dziekanacie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji
Muzycznej i Wokalistyki Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Białymstoku w terminie:
do 10 września 2020 r., przesyłając skan podpisanego formularza
mailem na adres odpowiednio:
dzialnauczania@chopin.edu.pl lub na ogólny adres e-mail Filii UMFC
w Białymstoku:
filia@chopin.edu.pl
Przy przyznawaniu miejsc w domach studenckich Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina pierwszeństwo mają osoby, które
spełniają łącznie następujące przesłanki:
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
2) posiadają zameldowanie na pobyt stały w miejscowości położonej w
odległości większej niż 50 kilometrów od Warszawy lub odpowiednio
Białegostoku;
3) rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w roku, w którym ubiegają się o
przyznanie miejsca w domach studenckich.
Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania miejsc w domach
studenckich można znaleźć w Zarządzenie nr 47/2020 Rektora UMFC z
dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie
miejsca w domach studenckich Uniwersytetu UMFC oraz kryteriów
decydujących o kolejności przyznawania w nich miejsc
Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich rozpatrywane są
odpowiednio przez Komisję do spraw przydzielania miejsc w Domu
Studenckim Dziekanka lub Komisję do spraw przydzielania miejsc w
Domu Studenckim Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w
Białymstoku.
Osoby, którym nie przyznano miejsca w domu studenckim w wyniku
wyczerpania dostępnej liczby miejsc, wpisywane będą na listę rezerwową
w kolejności złożenia wniosku.
Jeżeli osoba, której przyznano miejsce w domu studenckim do dnia 7
października roku, w którym przyznane zostało miejsce nie podpisze z

UMFC umowy dotyczącej zakwaterowania i nie uiści kaucji w ustalonej
wysokości na wskazany rachunek bankowy UMFC, uważa się, że
rezygnuje tym samym z miejsca w domu studenckim i miejsce to może
zostać przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej.
 W przypadku istnienia wolnych miejsc zakwaterowanie w domu
studenckim może być przyznane również na wniosek złożony w trakcie
trwania roku akademickiego.
 Wszelkie kwestie sporne w przedmiocie przyznawania miejsc w domu
studenckim rozstrzyga Prorektor właściwy do spraw studenckich.
DZIAŁ NAUCZANIA UMFC

